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Första spadtaget för ny flyggodsanläggning till DHL Express på
Logistikposition Sunnanå
Idag tog Catena första spadtaget för det senaste projektet vid Logistikposition Sunnanå i
Malmö – en logistikanläggning för flyggods för DHL Express.
Logistikposition Sunnanå ligger på ett optimalt logistikläge med direkt avfart från riksväg 11 och med
300 meter till avfarten från E6/E20 strax utanför Malmö som även är en del av Greater Copenhagen.
Den nya byggnaden om drygt 10 100 kvm som nu uppförs för DHL Express blir granne med den DHLterminal som var Catenas första etablering på området.
– Det är mycket roligt att vi tagit första spadtaget. DHL har ambitiösa klimatmål och att gå över till
en ännu mer energieffektiv logistikanläggning, där vi bland annat kommer att förbereda byggnaden
för kommande elektrifiering av fordonsflottan, är en av många åtgärder som vi gör för att nå målen
inför framtiden. Dessutom kommer den nya anläggningen att ge en ännu bättre servicekvalitet för
våra kunder vilket stärker vår position ytterligare på marknaden, säger Peter Ervasalo, VD DHL
Express, Sverige.
- Genom den nya byggnationen för DHL Express fortsätter vår utveckling av Logistikposition Sunnanå
som med sin unika placering för transporter både inom och utom Sverige utgör ett centralt nav för
dagens och framtidens varuflöden, säger Jörgen Eriksson, Catenas regionchef i Malmö.
Inflyttning är beräknad till hösten 2020. På området är Chefs Culinar, Svensk Cater, DS Smith, DHL
Supply Chain och Lekia etablerade sedan tidigare.
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Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva
logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens
som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger
aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 918,3 Mkr per 30 september 2019.
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